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ประกาศสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการแก้ไขรายการในใบสาคัญการขึ้นทะเบียนตารับ
ใบรับแจ้งรายละเอียด และใบรับจดแจ้งผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ที่สามารถดาเนินการแก้ไขก่อนได้
พ.ศ. ๒๕๖๕
อาศัยอานาจตามความในข้อ ๑๐ วรรคสี่ แห่งกฎกระทรวงการขึ้นทะเบียนตารับผลิตภัณฑ์
สมุ นไพร การแจ้ งรายละเอี ยดและการจดแจ้ งผลิ ตภั ณฑ์สมุ นไพร พ.ศ. ๒๕๖๓ เลขาธิ การคณะกรรมการ
อาหารและยาออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่ า “ประกาศส านั กงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง หลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขในการแก้ไขรายการในใบสาคัญการขึ้นทะเบียนตารับ ใบรับแจ้งรายละเอียด และ
ใบรับจดแจ้งผลิตภัณฑ์สมุนไพร ที่สามารถดาเนินการแก้ไขก่อนได้ พ.ศ. ๒๕๖๕”
ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ 3 ในประกาศนี้
“ใบส าคั ญ” หมายความว่ า ใบส าคัญ การขึ้น ทะเบี ยนต ารั บ หรื อ ใบรั บแจ้ ง รายละเอียด
หรือใบรับจดแจ้ง
ข้อ 4 การแก้ ไ ขรายการในใบสาคั ญ ซึ่ งผู้ รับ ใบส าคั ญสามารถด าเนิน การแก้ไขก่อนได้
ต้องเป็นการแก้ไขเล็กน้อยซึ่งไม่กระทบต่อคุ ณภาพ ประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของผลิตภั ณฑ์สมุนไพร
โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
(๑) การแก้ไขที่ไม่เป็ นสาระส าคั ญบนฉลากและเอกสารก ากั บผลิ ตภั ณฑ์ ตามที่กาหนดไว้ใน ๑.
ภาคผนวก ก. แนบท้ายประกาศนี้
(๒) การแก้ ไขอื่น ๆ นอกเหนือจากฉลากและเอกสารกากับผลิตภัณฑ์สมุ นไพร ตามที่ กาหนดไว้
ใน ๒. ภาคผนวก ก. แนบท้ายประกาศนี้
ในกรณี ก ารแก้ ไ ขรายการในใบส าคั ญ ตามวรรคหนึ่ ง ต้ อ งไม่ ท าให้ผ ลิ ต ภัณฑ์ ส มุ น ไพรนั้น
เป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ห้ามผลิต นาเข้า หรือขายผลิตภัณฑ์สมุนไพรตามมาตรา ๕๘
ข้อ 5 ผู้รับใบสาคัญที่ได้แก้ ไขรายการในใบส าคั ญตามข้ อ 4 ให้แจ้งเป็นหนังสือต่อเลขาธิ ก าร
คณะกรรมการอาหารและยา ตามแบบภาคผนวก ข. แนบท้ายประกาศนี้ ภายในสิบห้าวัน นับแต่วนั ที่
มีการแก้ไขรายการนั้นพร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐานตามที่กาหนดไว้ในภาคผนวก ข.
ข้อ 6 การยื่ น หนั งสือแจ้ง การแก้ไขรายการในใบสาคัญตามข้อ ๕ ให้ ดาเนินการโดยวิธี
ทางอิ เ ล็ กทรอนิกส์ เป็น หลัก ในระหว่ างที่ยัง ไม่ สามารถด าเนินการโดยวิ ธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้
ให้ ยื่ น หนัง สือแจ้ ง ณ ส านั ก งานคณะกรรมการอาหารและยา หรื อ สานั กงานสาธารณสุขจังหวัด
ที่ได้ออกใบสาคัญของผลิตภัณฑ์สมุนไพรนั้น

เลม่ ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๔๙ ง

หนา้ ๔๐
ราชกิจจานุเบกษา
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ข้อ 7 เมื่อได้ยื่นหนังสือแจ้งแล้ว ให้ผู้อนุญาตตรวจสอบว่าได้มีการกรอกข้อมูลถูกต้องและ
ครบถ้วนและแนบเอกสารหรือหลักฐานตามที่กาหนดในภาคผนวก ข. แนบท้ายประกาศนี้ หากเห็นว่า
ถูกต้องและครบถ้วนให้ออกเลขรับทราบการแจ้งแก่ผู้ รับใบส าคัญ หากไม่ถูกต้องและครบถ้วนให้แ จ้ ง
ให้ผู้รับใบสาคัญดาเนินการแก้ไขภายในระยะเวลาที่กาหนด หากผู้รับใบสาคัญไม่ดาเนินการแก้ไขหรื อ
แก้ ไ ขไม่ ถูกต้ องและครบถ้ว นภายในระยะเวลาที่ก าหนด ให้ ถือว่า ผู้รับ ใบสาคั ญไม่ ปฏิบั ติตามข้อ ๕
และให้ผู้อนุญาตยกเลิกหนังสือแจ้งดังกล่าว
ในกรณีที่การยื่นหนังสือแจ้งการแก้ไขรายการในใบส าคั ญมิ ได้กระท าโดยวิธีการทางอิเล็ กทรอนิ กส์
ให้ผู้อนุญาตและผู้รับใบสาคัญต้องลงลายมือชือ่ ในแบบหนังสือแจ้งตามภาคผนวก ข. แนบท้ายประกาศ
นี้ด้วย
ในกรณีที่เป็นการแก้ไขรายการในเรื่องเดียวกันสาหรับใบสาคัญมากกว่าหนึ่งใบ หรือการแก้ไข
มากกว่าหนึ่งรายการในใบสาคัญเดียวกัน สามารถยื่นหนังสือแจ้งรวมกันเป็นหนึ่งฉบับได้
ข้อ 8 ในกรณี ที่ ป รากฏภายหลั ง ว่า การแก้ ไขรายการในใบส าคั ญ ไม่ เ ป็ นไปตามข้อ ๔
ให้ ผู้ อ นุญ าตยกเลิกและแจ้ งผู้รับใบสาคัญ ทราบว่า ไม่ สามารถแก้ไขรายการในใบสาคั ญ ได้ พร้อมทั้ง
แจ้ ง ผู้ รับ ใบส าคัญ ให้เ รี ยกเก็บ ผลิต ภัณฑ์ สมุ นไพรที่ มีก ารผลิ ต น าเข้า หรื อ ขายผลิ ตภั ณฑ์สมุนไพร
ตามใบสาคัญนั้นคืน หรือดาเนินการให้ถูกต้องก่อนทีจ่ ะมีการมาขอแก้ไข หรือดาเนินการอื่นใดให้เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. ๒๕๖๒
ประกาศ ณ วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. ๒๕6๕
ไพศาล ดั่นคุ้ม
เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา

ภาคผนวก ก.
แนบท้ายประกาศสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขในการแก้ไขรายการในใบสาคัญการขึ้นทะเบียนตารับ
ใบรับแจ้งรายละเอียด และใบรับจดแจ้งผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ที่สามารถดาเนินการแก้ไขก่อนได้ พ.ศ. ๒๕๖๕
1. การแก้ไขที่ไม่เป็นสาระสาคัญบนฉลากและเอกสารกากับผลิตภัณฑ์
ลาดับที่
ลักษณะการแก้ไข
๑
การเปลี่ยนแปลงชื่อ และที่อยู่ของสถานที่ผลิ ตหรือสถานที่นาเข้าบนฉลากและเอกสารก ากับ
ผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามใบสาคัญ การขึ้นทะเบียนตารับ ใบรับแจ้งรายละเอียด หรือใบรับจดแจ้ง
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร
๒
การเปลี่ยนหรือเพิ่มข้อความบนฉลากและเอกสารกากับผลิตภัณฑ์ในส่วนที่เกี่ยวกับคาเตื อน
ข้อห้ามใช้ ข้อควรระวัง อาการไม่พึงประสงค์ให้ตรงตามประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข หรื อ
ประกาศคณะกรรมการผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่เกี่ยวข้อง
๓
การแจ้งการสิ้นอายุผลิตภัณฑ์สมุนไพร และ สภาวะการเก็บรักษาบนฉลาก และ/หรือเอกสาร
กากับผลิตภัณฑ์ที่ตรงตามผลการศึกษาความคงตัวของผลิตภัณฑ์ที่ได้รับอนุญาตแล้ว
๔
การเปลี่ยนแปลงตาแหน่งการจัดวางข้อความ และ/หรือ รูปภาพบนฉลากที่เคยได้รับอนุมัติแล้ว
โดยไม่ทาให้ผู้บริโภคเข้าใจผิด
๕
การเปลี่ยนแปลง การเพิ่ม หรือการตัดรหัสหรือสัญลักษณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่แสดงข้อมูลราคา
เช่น Barcode
๖
การเปลี่ยนแปลงสีพื้นหรือสีข้อความบนฉลากโดยไม่ทาให้ข้อความอ่านได้ไม่ชัดเจน หรือไม่ทาให้
ผู้บริโภคเข้าใจผิด
๗
การเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงชื่อและ/หรือที่อยู่ของผู้แทนจาหน่าย และ/หรือ Email address เบอร์
โทรศัพท์ผู้แทนจาหน่าย
๘
การเพิ่มคาเตือน ข้อห้ามใช้ ข้อควรระวัง หรืออาการไม่พึงประสงค์บนฉลากหรือเอกสารกากับ
ผลิตภัณฑ์เพื่อการส่งออก
๙
การเพิ่มข้อความภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษในฉลากหรือเอกสารกากับผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ภาษา
อื่นที่เพิ่มนั้น ต้องเป็นข้อความซึ่งมีความหมายตรงกับภาษาไทยที่ได้รับอนุญาตให้แสดงบนฉลาก
หรือเอกสารกากับผลิตภัณฑ์ที่จาหน่ายในประเทศ
๑๐ การเพิ่มข้อความบนฉลากที่ไม่เกี่ยวข้องกับสรรพคุณ สูตร โดยเป็นข้อความใดๆ ที่มีความหมาย
เช่นเดียวกับที่กาหนด ดังต่อไปนี้
๑. เก็บผลิตภัณฑ์ให้พ้นมือเด็ก
Keep this product out of the reach of children. /Keep out of the reach of children.
๒. เก็บให้พ้นแสง
Protect from light.
๓. เก็บให้พ้นแสงและความร้อน
Avoid storage in direct sunlight or heat.
๔. ระวังผลิตภัณฑ์ติดไฟได้
Caution. Flammable liquid or gas. / Keep fire away.

-๒ลาดับที่

ลักษณะการแก้ไข
๕. เขย่าเบาๆ ก่อนใช้
Shake gently before use.
๖. เขย่าขวดก่อนใช้
Shake the bottle before use/ Shake well before use.
๗. อย่าบดหรือเคี้ยวเม็ด
Swallow whole. Do not chew or crush. /The tablets must be swallowed whole
with a glass of water.
๘. โปรดอ่านเอกสารกากับผลิตภัณฑ์ก่อนเริ่มใช้
Please read enclosed information leaflet before starting tablets.
๙. ไม่ควรใช้ผลิตภัณฑ์นี้ในเด็กและสตรี
This product should not be used by women or children.
๑๐. ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์นี้ในสตรีมีครรภ์
Women who are or may potentially be pregnant must not use this product.
๑๑. ขนาดและวิธีใช้: ตามคาแนะนาของแพทย์
Dosage: As directed by the physician.
๑๒. ใช้ตามคาแนะนาของแพทย์เท่านั้น
Use only as directed by your physician.
๑๓. ปิดฝาให้สนิทหลังใช้
Replace cap firmly after each use.
๑๔. ทาให้เกิดอันตรายเมื่อใช้เกินขนาดที่กาหนด
It is dangerous to exceed the stated dose. / It is dangerous to exceed the
recommended dose.
๑๕. โปรดอ่านขนาดและวิธีใช้ ข้อห้ามใช้ ข้อควรระวังและคาเตือนในเอกสารกากับผลิตภัณฑ์
For dosage and administration, contraindications, precautions and warnings,
please see information leaflet.

2. การแก้ไขอื่นๆ นอกเหนือจากฉลากและเอกสารกากับผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ลาดับที่
ลักษณะการแก้ไข
๑
การยกเลิกขนาดบรรจุของผลิตภัณฑ์
เงื่อนไขในการยื่นขอแก้ไข
๑. เป็นการยกเลิกขนาดบรรจุของผลิตภัณฑ์เท่านั้น
๒. ขนาดบรรจุที่เหลืออยู่ภายหลังการแก้ไขต้องเหมาะสมกับขนาดและวิธีการใช้ที่ตรงตามฉลาก
และเอกสารกากับผลิตภัณฑ์ที่ได้รับอนุญาต
เอกสารที่ต้องยื่นในวันที่แจ้ง
๑. เอกสารแสดงเหตุผลการยกเลิกขนาดบรรจุ
๒. เอกสารกากับผลิตภัณฑ์และฉลากซึ่งระบุสิ่งที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง (ในกรณีที่เกี่ยวข้อง)
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การแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อ หรือที่อยูข่ องผู้รับอนุญาตผลิตให้ตรงตามใบอนุญาตผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร
เงื่อนไขในการยื่นขอแก้ไขใบสาคัญ
๑. ต้องไม่เป็นการย้ายสถานที่ตั้งของสถานที่ผลิต
๒. การแก้ไขเปลี่ ย นแปลงนี้ ต้องเป็นการเปลี่ ยนชื่อบริษัทหรือหน่ว ยงาน หรือเป็นการแก้ ไ ข
เปลี่ยนแปลงที่อยู่ ตามที่มีการเปลี่ยนแปลงโดยผลของกฎหมายหรือหน่วยงานของรัฐเป็นผู้แจ้ง
หรือสั่งให้มีการแก้ไข เช่น การเปลี่ยนแปลงเลขที่ตั้ง ชื่อถนน ซอย แขวง เขต หรือรหัสไปรษณีย์
๓. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนี้ ต้องไม่เป็นการโอนกรรมสิทธิ์ไปยังบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น
เอกสารที่ต้องยื่นในวันที่แจ้ง
๑. สาเนาใบอนุญาตผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร (ฉบับแก้ไข)
การแก้ไ ขเปลี่ ยนแปลงชื่ อ หรื อที่อยู่ข องผู้รั บ อนุ ญาตน าเข้า ให้ ตรงตามใบอนุ ญาตน าเข้ า
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร
เงื่อนไขในการยื่นขอแก้ไขใบสาคัญ
๑. การแก้ไขเปลี่ ย นแปลงนี้ ต้องเป็นการเปลี่ ยนชื่อบริ ษัทหรื อหน่ว ยงาน หรือเป็นการแก้ ไ ข
เปลี่ยนแปลงที่อยู่ ตามที่มีการเปลี่ยนแปลงโดยผลของกฎหมายหรือหน่วยงานของรัฐเป็นผู้แจ้ง
หรือสั่งให้มีการแก้ไข เช่น การเปลี่ยนแปลงเลขที่ตั้ง ชื่อถนน ซอย แขวง เขต หรือรหัสไปรษณีย์
2. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนี้ ต้องไม่เป็นการโอนกรรมสิทธิ์ไปยังบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น
เอกสารที่ต้องยื่นในวันที่แจ้ง
๑. สาเนาใบอนุญาตนาเข้าผลิตภัณฑ์สมุนไพร (ฉบับแก้ไข)

สำหรับเจ้ำหน้ำที่
เลขที่ยื่นหนังสือ......................................
วันที่........................................................
ลำยมือชื่อ...............................................

-๔-

ภาคผนวก ข.
หนังสือแจ้งการแก้ไขรายการในใบสาคัญการขึ้นทะเบียนตารับ
ใบรับแจ้งรายละเอียด และใบรับจดแจ้งผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ที่สามารถดาเนินการแก้ไขก่อนได้
วันที.่ .......................................................
เรื่อง แจ้งการแก้ไขรายการในใบสาคัญการขึ้นทะเบียนตารับ ใบรับแจ้งรายละเอียดหรือใบรับจดแจ้งผลิตภัณฑ์สมุนไพร
เรียน เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
อ้างถึง (ถ้ามี)
ด้วยข้าพเจ้า ........................................................................................... มีความประสงค์แจ้งการแก้ไขรายการ
ใบสาคัญการขึ้นทะเบียนตารับ ใบรับแจ้งรายละเอียด หรือใบรับจดแจ้ง ผลิตภัณฑ์สมุนไพรซึ่งเป็นไปตาม ภาคผนวก ก.
ทีส่ านักงานคณะกรรมการอาหารและยาประกาศกาหนดตามรายละเอียดแนบท้ายหนังสือแจ้ง
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
๑. ข้อความอื่นใดที่ไม่ได้ระบุไว้ในหนังสือฉบับนี้เหมือนเดิมทุกประการและ
๒. ยินยอมยกเลิกการแก้ไขที่ได้ดาเนินการไปแล้ว หากผู้อนุญาตตรวจพบว่าการแก้ไขดังกล่าวไม่เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กาหนดตามประกาศนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ
(ลายมือชื่อ).......................................................... ผู้รับใบสาคัญ
(..................................................................) ตัวบรรจง
[ตราประทับสาคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)]

-๕รายละเอียดแนบท้ายหนังสือแจ้งการแก้ไขรายการในใบสาคัญการขึ้นทะเบียนตารับ
ใบรับแจ้งรายละเอียดหรือใบรับจดแจ้งผลิตภัณฑ์สมุนไพร
รายการที่แก้ไขจานวน...........รายการ ในใบสาคัญการขึ้นทะเบียนตารับ ใบรับแจ้งรายละเอียด หรือใบรับจดแจ้ง
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรจานวน............ใบ
รายการที่แก้ไขจานวน...........รายการ ในใบสาคัญการขึ้นทะเบียนตารับ ใบรับแจ้งรายละเอียด หรือใบรับจดแจ้ง
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรของผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ชื่อ (ภาษาไทย).............................................................................เลขที่อนุญาต.............................................................................
ชื่อ (ภาษาไทย).............................................................................เลขที่อนุญาต.............................................................................
ชื่อ (ภาษาไทย).............................................................................เลขที่อนุญาต.............................................................................
ชื่อ (ภาษาไทย).............................................................................เลขที่อนุญาต...........................................................................
ลาดับที่

รายการแก้ไข

วันที่ดาเนินการ

ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหรือหลักฐานตามที่สานักงานคณะกรรมการอาหารและยาประกาศกาหนดมาพร้อมนี้ ดังนี้
๑. (ฉลากพร้อมระบุวันที่ปรับปรุงเอกสารล่าสุดที่ฉลาก)
๒. (เอกสารกากับผลิตภัณฑ์พร้อมระบุวันที่ปรับปรุงเอกสารล่าสุดที่เอกสารกากับผลิตภัณฑ์)
๓. เอกสารแสดงว่าเป็นผู้มีอานาจทาการแทน (กรณีมอบอานาจ) หรือเป็นผู้แทนนิติบุคคลหรือผู้มีอานาจทาการ
แทนนิติบุคคล (กรณีนิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญาต)
๔. ..........................................................................................................................................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเอกสารถูกต้องตรงตามภาคผนวก ก. แนบท้ายประกาศสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการแก้ไขรายการในใบสาคัญการขึ้นทะเบียนตารับ ใบรับแจ้งรายละเอียด และใบรับจด
แจ้งผลิตภัณฑ์สมุนไพร ที่สามารถดาเนินการแก้ไขก่อนได้ พ.ศ. ๒๕๖๕ ทุกประการ
ขอแสดงความนับถือ
(ลายมือชื่อ).................................................... ผู้รับใบสาคัญ
(.........................................................) ตัวบรรจง
[ตราประทับสาคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)]
ส่วนนี้สาหรับเจ้าหน้าที่
รับทราบการแจ้ง เลขรับทราบการแจ้ง ............................... ลงวันที่ .....................................
คาสั่งอื่น ...............................................................................................................................................................................
(ลายมือชื่อ)...................................................
ตาแหน่ง....................................................
(ผู้อนุญาต)
ลงวันที่......................................................

